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ESTATUTOS
w.- -* <

Arti.® —A BRAZILA LIGO ESPERANTISTA (B. 
L. E.), fundada em 21 de Julho de 1907, com 
sêde na cidade do Rio de Janeiro, tem por 
fim:

• / . _ *. i k •
a) Dirigir a propaganda gerai do Esperanto no 

Brasil;
b) Fazer propaganda do Brasil no estrangeiro

por meio do Esperanto; • ■ • - •
c) Colligar e auxiliar os grupos esperantistas;
d) Organizar regulamentos para exames de Es

peranto e dar os respectivos diplomas;
c). Promover a creação de cursos superiores e 

por correspondencia;
/) Representar a opinião dos esperantistas bra

sileiros que lhe forem filiados;
<7) Superintender a organiza ção de congressos 

brasileiros de Esperanto:
h) Editar o BRAZILA ESPERANTISTO.

Art. 5/ —A “Brazila Ligo Esperantista” reunir-se-á 
em sessões ordinárias de seis em seis mezes, 
nas quaes tomarão parte os membros da di
rectoria, os socios isolados e os delegados dos 
grupos filiados.

§ l.° — Os membros da directoria e os socios isola
dos têm direito a um voto cada um.

§ 2.® — Os delegados de grupo filiado têm direito a 
tantos votos quantas vezes a contribuição to
tal do grupo contiver a quqta annual de um 
socio isolado. Estes votos poderão ser accumu- 
lados por um delegado ou repartidos por dois 
ou mais.

Art. 6.° — A “Brazila Ligo Esperantista” será dirigi
da por uma directoria composta -de um pre
sidente, um vice-presidente, um secretario ge 
rai, dois secretários e um thesoureiro.

§ unico — A directoria será eleita durante os Con 
gressos Brasileiros de Esperanto, ou em as- 
semblêa geral se houver um intervallo supe 
rior a dois annos entre dois Congressos.

ESTRARO de B. L. E.
Honora prez. — D-ro Everardo Backheuser 
Hon. vic-prez. — D-ro Venancio da Silva 
Prezidanto — Inĝ. A. Couto Fernandes 
Vicprezidanto — D-ro Carlos Domingues 
Ĝenerala sek. — Inĝ. L. C. Porto Carreiro Neto 
1*. sek. — S-ro Odilio Pinto
2a. sek. — F-ino Yrany Baggi de Araujo 
Kasisto — S-ro E. Felix Tribouillet

GRUPOJ ALIĜINTAJ AL “B. L E.”
Art. 2.°

a)
b)
c)

■ d) 
e)

1.®-§

§

§

§

§

bemfeitores;

— A “Brazila Ligo Esperantista” consiste de: 
Socios fundadores;
Socios isolados;
Socios
Socios honorarios;
Grupos filiados (sociedades, clubs, etc.)
São socios fundadores todos os que se acha

vam quites em 13 de Dezembro (te
2.° — São. socios isolados todos os que 

contribuição annual de 5$000.
- E’ socio bemfeitor toda 
B. L. E. uma doação de,
- E’ socio honorario tenia
grandes serviços á B. L. 
dado por um congresso 
ranto. r
- São grupos filiados todos os que, acceitando 
este regulamento, pagam uma quota annual de, 
peto menos, 15$000, correspondente a seis so
cios, â razão de 2$500 cada um.

6.° — Os pagamentos são feitos adiantadamente. 
°-~A “Brazila Ligo Esperantista” não inter
vém nas questões que dizem respeito á vida 
interna dos grupos filiados, que podem livre
mente agir, segundo, os seus estatutos.

1913.
pagam uma

1

r.

- '41

>

3.°

4.°

• F.

5,- lli

que fizer á

1.

2.

3.

§
Af^- 3.

a pessoa
pelo menos, 200$000. 
a pessoa que prestar
E. Este titulo será• - * . _ • ' •
brasileiro de Espe-

4.

5.

6.

7.

8.

BRAZILA KLUBO “ESPERANTO”. (1906) Si
dejo: Praça 15 de Novembro, IOI, Rio de Ja
neiro.

VIRINA KLUBO, (1912) Sidejo: Praca 15 de 
Novembro IOI, Rio de Janeiro.

GRUPO ESPERANTISTA “COUTO FERNAN 
DES”. (1914). Sidejo: Rua Collares Morei
ra, 116. $. Luiz. Maranhão.

NOVA SAMIDEANARO. (1919). Tristdo Gon
calves, 55. Fortaleza. Ceará.

ESPERANTISTA RONDETO “VERDA STELO". 
(1919). São Bonifacio. Correio de Therezopolis, 
Sta. Catha rina.

VERDA STELARO. (1920). Rua Marquez de Ca
xias, 538. Pelotas. Rio Grande do Sui.

GREMIO ESPERANTISTA EVERARDO BACK
HEUSER. (1923). Sete Setembro, 116-1°,, Porto 
Alegre. Rio Grande do Sui.

BRAZILA KLUBO ESPERANTISTA DE ME
DICINOSTUDENTO J. (1924) Fakultato de Me
dicino. Praia Vermelha. Rio de Janeiro.

Art. 4.® — Os socios têm direito a :•

a) Rqçeber gratuitamente o “Brazila Esperan- 
ĵ tisto” orgam official da B. L. E.

b) Gosar de abatimento nos livros ou outros pu- 
blicações feitas pela B. L. E.

1.® — Os grupos filiados podem, gratuitamente, 
publicar no orgam official informações sobre o 
movimento esperantista local.

* • / 4 - •.* . . / • • • • • . • a «

9. POPULARA ASOCIO ESPERANTISTA. (1924). 
Rua Ruy Barbosa, 150 D. São Paulo.

10. SUD BRAZILA ESPERANTISTIGILO”. (1927). 
Sidejo: Rua dos Andradas, 1431. Porto Alegre. Rio 
Grande do Sul.

11. MONTARA ESPERANTO-KLUBO. (1927). Grão 
Mogol 197. Bello Horizonte. Minas Geraes.



Foiro de Specimenoj de la Urbo Rio de Janeiro
Estas inaŭguraciita en la 30a de Junio 

1928 la Unua Foiro de Specimenoj de Rio de 
Janeiro.

La Foiroj de Specimenoj de la urbo Rio 
de Janeiro, organizataj kaj direktataj de la 
Urbestraro de la Federala Distrikto, distingi
ĝas esence de la simplaj produktelmontradoj, 
pro tio, ke en la unue aluditaj kunvenoj la 
ekspoziciantoj ne nur montras siajn produk
tojn, sed ankaŭ povas faro ĉiajn negocoj 
vendi kaj aĉeti, kontrakti rekte kun la intere- 

aĉeti, antaŭ vitroŝrankoj, ĉiajn artiklojn, mo
delojn, desegnaĵojn, faksimilojn k, t. p.

En la Foiroj de Specimenoj de la Urbo Rio 
de Janeiro povas partopreni:

a) ĉiu fabrikanto aŭ rekta produktanto 
nialanda aŭ fremda;

b) la reprezentatoj aŭ agentoj havantaj

Enirejo al la Foiro

satoj laŭ speciale favoraj kondiĉoj, ĉar ne 
ekzistas perantoj.

in- 
es-

Tamen, se la situacio de la vendistoj 
teresataj estas oportuna, ne malpli favora 
tas tiu de la aĉetantoj; tiuj ĉi povas ja facile 
kompari la produktojn de una sama komerco- 
branĉo kaj de simila kvalito, observi la nova
ĵojn, kiujn havigas la progresado de la indus
trioj, kaj elekti la preferatan artiklon, ŝpa
ranto tempon kaj monon.

Tiuj ĉi Foiroj, kiel ĝiaj samspecaj en di
versaj fremdaj landoj, estas unuvorte grandaj 
industriaj negocejoj, kie oni povas vendi kaj 

permeson por vendi artiklojn kun difinitaj 
markoj;

c) la eksportistoj kun permeso por vendi 
artikolojn kun difinitaj markoj;

d) la sindikatoj, societoj kooperaj aŭ aliaj 
de la kampokulturo produktado.

La Unua Foiro okasis ekskluzive por la 
produktoj de Rio de Janeiro, kaj tial partopre
nis en ĝi nur la produktantoj kaj industriistoj 
en tiu ĉi urbo.

La interesatoj sin turnu al la foiroficejo. 
kies adreso estas: “Escriptorio da Commissão 
Executiva das Feiras do Rio de Janeiro. Bra
sil.”

REPRESO PETATA.
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As Linguas Nacionaes e o Esperanto
Dos varios c importantes assumptos que 

se agitaram na Conferencia Pan-Americana, 
reunida em Havana em janeiro deste anno, 
nenhum talvez despertou tanto o interesse do 
publico no Brasil como a reivindicação feita 
pela delegação brasileira do uso da lingua 
portuguesa entre as adaptadas naqueUa Con
ferencia.

Não poderíam ser mais eloquentes os ap- 
plausos recebidos pelo Sr. Octavio Mangabei
ra, Ministro das Relações Exteriores, cuja re
solução feliz teve a justa approvação nacional.

Já temos aqui accentuado que as condi
ções da America, sob o ponto de vista linguís
tico, são bem diversas das da Europa. No 
novo continente contam-se, a bem dizer, apenas 
tres linguas nacionaes e' não seria razoavel 
que, admittidas num congresso americano, de 
que façamos parte, duas dessas linguas — o 
inglês e o espanhol, fosse excluída a portu
gueza, lingua que serve hoje a um paiz de 
quarenta milhões de habitantes.

Encarada sob este aspecto, a questão não- 
precisa de commentarios e o acto do Governo 
brasileiro, em apoio do nosso patrimonio lin
guístico, fez jus aos louvores que nem só da
qui, como de Portugal, de quem herdamos o 
idioma patrio, lhe não foram regateados. K..

* *

O problema do uso de linguas nas reu
niões internacionaes soffreu ultimamente al
terações profundas. Ha annos passados taes 
reuniões eram sómente frequentadas por di
plomatas que, em razão do seu proprio offi

do, deviam- conhecer o idioma internacional 
consagrado em dado momento, isto é, a prin
cipio o latim barbaro, depois o italiano e o 
espanhol e, por fim, o frances. As recentes 
conferencias provaram, porém, que cessou a 
época das linguas diplomatica^ e isto porque 
as nações passaram a sentir a necessidade de 
se fazerem representar nessas conferencias pe
los homens que melhor conheçam e defen
dam os seus direitos e os seus interesses, e não 
por aquelles que se revelarem- mais exímios 
polyglottas.

Como bem frisou um publicista- patricio, 
“seria um absurdo que a Inglaterra não se 
fizesse representar, na Conferencia da Paz de 
Paris, em 1919, pelo Sr. Lloyd George, porque, 
este, tendo passado toda a sua mocidade nas 
rudes pelejas contra a olygarchia da nobreza 
e pela extensão dos direitos democráticos dos 
Ingleses, não teve opport unidade de adquirir 
o dom de se exprimir com fluência em fran 
cez”.

E’ bem dc ver que, no caso de Havana, 
a nossa delegação não encontrava difficuldã- 
des dessa- ordem; fácil lhe seria- servir-se de 
outra lingua que não a do Brasil.

Mas, ao lado das modificações impostas 
pelas necesidades actuaes, cumpre assignalar 
também o movimento, que recn^esceu duran
te e depois da grande guerra, no sentido de 
querer cada nação firmar a sua- propria lin
gua no terreno internacional. .

Meillet, o mestre de renome universal, re
gistou lapidarnierite essa tendencia no seu 
livro “Les langues dans l’Europe nouvelle’* 
“Cada nação, por menor qu-e seja,^qd^r Aer.-a 
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sua propria lingua de civilização. Ao lado 
do russo, que se impõe pela massa dos homens 
que o falam e pela importancia e originali
dade de sua literatura, todas as nações esla
vas adoptam a sua lingua de civilização par
ticular; em face do polaco, do tcheque, do ser- 
bio-croata, do bulgaro, que têm velhos titulos 
de nobreza, erguem-se o esloveno, o pequeno 
russo, que não têm passado. Cada paiz escan
dinavo publica em sua lingua tanto o que é 
destinado aos nacionacs, como, de nuris a mais, 
o que se dirige ao mundo inteiro. A nação let- 
tica, a nação lithuania instituem, cada uma, 
uma lingua de civilização.

“Se cada nação obtiver a autonomia que 
pretende, se vier a prevalecer o principio dos 
Alliados de que “os povos têm o direito de 
dispor de si mesmos”, o conhecimento de vinte 
linguas diversas não bastará para seguir a 
civilização só da Europa. E não falamos aqui 
dos povos da Asia que adquiriram ou estão 
em via de adquirir a parte technica da civili
zação européa, mas que, naturalmente, conser
vam suas linguas. O mundo tende para pos
suir uma unica civilização; mas as linguas 
de civilização se multiplicam.”

Esta é, pois, a lição que podemos tirar dos 
factos: se cada nação pleitear, aliás com ex- 
cêllente direito, o reconhecimento official de 
sua lingua nos congressos internacionaes, afim 
de se não subordinar, com prejuízo proprio, 
ao predomínio de uma ou duas línguas estran- 
jeiras, restará apenas um caminho a seguir — 
o das concessões reciprocas, que se farão cer
ta mente em torno da solução offerecida pelo 
Esperanto.

As vantagens do uso do Esperanto são 
evidentes. Recordámos simplesmente que. a 
facilidade da lingua organizada por Zame
nhof permitte que mesmo os homens mais oc- 
ewpados se habilitem a manejal-a em brevissi
mo tempo. E mais: idioma, neutro, o Espe
ranto colloca no mesmo pé de igualdade, in
dispensável a qualquer debate, os represen
tantes dos grandes povos e das nações mais 
fracas.

9
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C. D.
--------<•>-------

MONA REFORMO EN BRAZILO
< 1 f > * 9 . 1

Esperanto, en sia januara, numero, publi
kigis resuman artikolon verkitan de D-ro Car
los Domingues pri la mona reformo en Brazilo 
antaŭ nelonge voĉdonita de la Parlamento kaj 

. sankciita de D-ro Washington Luis, prezidanto 
de la Respubliko.

D-ro Carlos Domingues, kiel prezidanto de 
B. K. E., sendis ekzempleron de tiu artikolo 
kun portugala traduko al D-ro Washington 
Luis, kiu, pere de sia Sekretario, dankis la 
sendadon.

<•>

Deviga instruado de Esperanto

La Komerca Liceo de la “Asocio de Ko
mercoficistoj en Rio de Janeiro” antaŭ du 
jaroj enmetis en sian programon la devigan 
instruadon de Esperanto.

Tamen, ĉar la helpa lingvo internacia es
tas klasigita en la tria serio, nur en la nuna 
jaro ĝia kurso estas komencita.

Ĝin direktas S-ro Carlos Domingues, pre
zidanto de Brazila Klubo Esperanto.

Ĝiaj lecionoj, kiel tiuj de la ceteraj kursoj, 
okazas trifojojn ĉiusemajne kaj grandan en
tuziasmon vekis ĉe la junaj komercaj lernan
toj.

La “Asocio de Komercoficistoj en Rio de 
Janeiro”, kiu enhavas 32.000 anojn kaj estas 
la plej grava en la Suda Ameriko, diversfoje 
elmontradis sian simpation pri Esperanto.

<•>

Brazila Ligo Esperantista

La estraro de B. L. E. por akceli la mo
vadon de Esperanto en nia lando sin turnis 
per cirkulero al niaj eminentaj homoj por 
opinio pri tiu helpa lingvo. Diversaj el ili 
antaŭ kelkaj jaroj subskribis peton al la Ligo 
de Nacioj, por ke tiu ĉi favoru là neŭtralan 
idiomon: aliaj jam estas konataj kiel simpa
tiantoj pri Esperanto.

Nia Ligo transsendis, kun la cirkulero, 
la ĵus eldonitan broŝureton de sia ĝenerala 
sekretario pri la lastatempaj triumfoj de Es
peranto, ekzempleron de eldonaĵo de la fran
ca gazeto “La Movado” kun opinioj de ko
nataj homoj en Francujo, esperantan ŝlosi
lon kaj numeron de Brazila Esperantisto.

Jam kelkaj opinioj, tre simpatiaj kaj 
honoraj por ni, estas ricevitaj. Kiam gran
da nombro da ili estos alvenintaj al nia si 
dejo, ni ilin publikigos en broŝuro por montri 
la fervoron de niaj kleraj samlandanoj , por 
la lingvo internacia.

La grava “Jornal do Commercio” paro
lis pri la dissendado de la cirkulero kaj pu
blikigis la nomojn de la jam mortintaj emi
nentuloj, kiuj subskribis la peton al la Ligo 
de Nacioj.
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D-RO EVERARDO BACKHEUSER
Je la 27a de Aprilo forveturis al Eŭro

po per la vaporŝipo ‘‘Sierra Ventana” D-ro 
Everardo Backheuser, universitata profesoro 
kaj honora prezidanto de B. L. E. kaj B. 
K. E.

♦ • - - •

Lin akompanis lia edzino, S-ino Ricarda 
Backheuser, kiu estis vicprezidantino 
perantista Grupo de Ni tero i”, kaj lia filo inĝ. 
Carlos Backheuser.

D-ro Backheuser estas komisiita de D-ro 
Antonio Prado Junior, urbestro de Rio de 
Janeiro, por ekzameni detale la funkciadoj 
de la “aktivaj lernejoj “en Eŭropo kaj de D-ro 
Vianna do Castello, Ministro de Internaj Afe
roj, kiel reprezentanto de Brazila Registaro 
ĉe la 20-a Universala Kongreso de Esperan
to. Lin ankaŭ komisiis Brazila Ligo Esperan- 
tista por ĝin reprezenti ĉe tiu ĉi kongreso kaj 
la Societo de Geografio de Rio de Janeiro ĉe 
la centjaraj festoj memorigaj de la Societo de 
Geografio de Berlim kaj ĉe la Geografiaj Kon
gresoj de Londono kaj Kembriĝo.

‘ Ĉeestis ilian forveturon multaj geesperan
tistoj. Dum la haltado de la vaporŝipo en la 
haveno de Funchal, ĉefurbo de Insulo Ma
deira, D-ro Backheuser vizitis la urbon akom
panata de niaj samideanoj S-roj Ernesto Ce
sar Pereira, delegito de U. E. A., kaj H. T. 
Gomes, tre konata pro siaj “Leteroj el Por
tugalino” aperantaj en Heroldo de Esperanto,

de “Es-

Ili ankaŭ vizitis la redakciojn de la jenaj 
gazetoj: O Jornal, Diario da Madeira kaj 
Diario de Noticias.

La unua aperigis intervjuon kun D-ro 
Backheuser kaj la du lastaj notojn pri la vi
zito. . ..

En Bremen, kie li ricevis la honoron esti 
akceptita kiel gasto de la Senato, lin vizitas 
kelkaj lokaj esperantistoj kaj, akompanada 
de S-roj H. Gerke, delegito de U. E. A., kaj 
Hans Keller, li faris agrablan viziton al la 
plej gravaj notindaĵoj de la urbo.

En Potsdam li ĉeestis la 17-an Germa
nan Esperanto-Kongreson kaj ĝin salutis en 
la nomo de B. L. E.

Post la festoj memorigaj de la Geografia 
Societo de Berlim, kiujn li kaj lia familio 
ĉeestis, D-ro Backheuser skribis al D-ro Ro-

* ’ • V < *• .

berto Fulda, prezidanto de “Esperanto-So
cieto de Charlottenburg” sciigante lin pri sia 
intenco viziti tiun societon.

D-ro Fulda tuj lin invitis por tamanĝi 
en sia hejmo. Post la tagmanĝo D-ro Back
heuser estas afable akceptita de la “ Espe
ran to-Unuiĝo”. Dum la vivoplena interparola
do kun la Berlinaj samideanoj estas konsen

tite ke D-ro Backheuser faros paroladon en 
Esperanto pri “La plifortigo de la ekonomiaj 
kaj kulturaj interrilatoj inter Germanujo kaj 
Brazilo”. Anoncita de kelkaj lokaj ĵurnaloj 
okazis la parolado kun granda ĉeestantaro. '

Ĝin prezidis S-ro Guerra Duval, brazila 
ministro; prof. Krebs, prezidanto de la So
cieto de Geografio de Berlim; S-ro Julius 
Glŭck, prezidanto de “Esperanto-Unuiĝo”; 
S-ro D’Ange, eksministro de Litovujo; kaj ger
mana admiralo, kies nomo ni ne eksciis.

Post la parolado de D-ro Backheuser, 
kiu estas varme aplaŭdita, S-ro Duval diris 
en portugala lingvo kelkajn vortojn, tuj poste 
tradukitajn de la paroladinta.

Gravaj ĵurnaloj en Berlim parolis pri 
tiu interesa parolado.

II

J

4

<•>

PROF. A. AGACHE

Revenis al Rio de Janeiro per la vapor-
“Lutetia” la fa a urbanisto S-ro Alfred

Agache, al kiu S-ro Antonio Prado Junior, ĉef- 
urbestro, komisiis la gravan taskon organizi 
ia planon de plibeligo de la ĉefurbo de Bra
zilo. Li estas akceptita ĉe la kajo de D-ro An
tonio Prado Junior, de la reprezentantaj de la 
Politeknika Lernejo, la Lernejo de Belartoj, la
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ĵus iondita Brazila Asocio de Urbanistoj kaj 
Brazila Ligo Esperantista.

Dum sia restado en Parizo S-ro Agache fa
ris én la Sorbonne interesan paroladon en Es
peranti^ ilustritan per lumbildoj, pri Brazilo 
kaj speciale pri Rio de Janeiro. Ĝin ĉeestis 
granda nombro da anoj de Grupo Esperantista 
de Parizo kaj diversaj fremdaj esperantistoj.

Restinte en Rio de Janeiro kelke da se
majnoj li revenis al Parizo, kien lin vokis liaj 
interesoj. Baldaŭ ni havos la plezuron vidi lin 
denove ĉe ni.

FOIRO DE SPECIMENOJ DE LA 
URBO RIO DE JANEIRO

Estas inaŭguraciita en la 30a 
la kuranta jaro la Unua Foirode 

menoj de Rio de Janeiro.
• ■ > * ‘ «

La Foiroj de Specimenoj de la

de 
de

Junio
Speci

2O.a Universala Kongreso de Esperanto

4.a Somera Universitato

ne

in-Z*

es-

3—11 Aŭgusto. Antverpeno
*

Lia Reĝa Mosto Alberto, Reĝo de la Bel
goj, akceptis la Altan Protektantecon de la 20-u 
Universala Kongreso de Esperanto.

Kotizo: Por blinduloj la partopreno estas 
senpaga.

Donacoj: Ĝis nun ricevita sumo. Bfr. 
429,25 (Belgoj 85,85).

Blindula kaso: Ĝis nun ricevita sumo: 
Bfr. 137,50 (Belgoj 27,50).

Subvencio: La urbestraro de Antverpeno 
decidis doni al la L. K. K. subvencion de bfr, 
12.500. — (Belgoj 2.500).

Somera Universitato: — La nunjara tenio 
de la Somera Universitato estos ‘‘La Maro kaj 
la Navigacio”, kun prelegoj pri navigacio ĝe
nerale, internacia mara juro, hidrografio, im 
ternacia komerco en rilato kun la maro, 
ŝipkonstruado, k. c. — Ni esperas pri la par
topreno de diversnaciaj prelegantoj. Interesi- 
ĝantoj sin turnu al I. C. K., 12 Boulevard du 
Theâtre, Genève (Svislando).

Invito al organizacioj. — Naciaj socie
toj, grupoj, k. c., kiuj dezirus, ke iu aŭ alia 
institucio (komercaj ĉambroj, gravaj korpo
racioj, urbestraroj, aŭtoritatoj, gazetoj ktp.) 
estu invitata nomi delegiton al la kongreso, 
bonvolu sendi tuj detalojn al I. C. K.

Teatraĵo. — La Loka Kongreso Komitato 
decidis organizi prezentadon de “ Hamleto”; 
tragedion en kvin aktoj, de W. Shakespeare, 
tradukitan de D-ro L. L. Zamenhof.

/

li

urbo Rio 
de Janeiro, organizataj kaj direktataj de la 
Urbestraro de la Federala Distrikto, distingi
ĝas esence de la simplaj produktelmontradoj, 
pro tio, ke en la unue aluditaj kunvenoj la 
ekspoziciantoj ne nur montras siajn produk 
tojn, sed ankaŭ povas fari ĉiajn negocojn, 
vendi kaj aĉeti, kontrakti rekte kun la intere
satoj laŭ speciale favoraj kondiĉoj, Ĉar 
ekzistas perantoj.

Tamen, se la situacio de la vendistoj 
teresataj estas oportuna, ne malpli favora
tas tiu de la aĉetantoj; tiuj ĉi povas ja facile 
kompari la produktojn de unu sama komerco- 
branĉo kaj de simila kvalito, observi la nova
ĵojn, kiujn havigas la progresado de la indus
trioj, kaj elekti la preferatan artiklon, spa 
rante tempon kaj monon.

Tiuj ĉi Foiroj, kiel ĝiaj samspecaj en di
versaj fremdaj landoj, estas unuvorte grandaj 
industriaj negocejoj, kie oni povas vendi 
aĉeti, antaŭ vitroŝrankoj, ĉiajn artiklojn, 
delojn, desegnaĵojn, faksimilojn k. t. p.

II

igaj
mo-

En la Foiroj de Specimenoj de la Urbo Rio

de Janeiro povas partopreni:

a) ĉiu fabrikanto aŭ rekta produktanto 
nialanda aŭ fremda;

b) la reprezentantoj aŭ agentoj havantaj 
permeson por vendi artiklojn kun difinitaj 
markoj;

c) la eksportistoj kun permeso por vendi
artikolojn kun difinitaj arkoj;

d) la sindikatoj, societoj kooperaj aŭ aliai 
de la kampokulturo produktado.

• • <

La Unua Foiro okazis ekskluzive por la 
produktoj de Rio de Janeiro, kaj tial .partopre
nis en ĝi nur la produktantoj kaj industriistoj 
en tiu ĉi urbo.

La interesatoj sin turnu al la foiroficejo, 
kies adreso estas: “Escriptorio da Commissão 
Executiva das Feiras do Rio de Janeiro. Bra 
sii.” \ . - ..
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BRAZILO ANEKDOTA
(Humberto de Campos)

LA POLIGLOTO

Emilio de Menezes (1) iam sin trovis kun, 
amikaro ĉe “Paschoal”, (2) kiam alvenis ami
ko kaj prezentis al li junulon, kiu akompanis 
lin.

— Mi prezentas al vi Tiaulon...; li estas 
nia samlandano, sed trakuradis la tutan
mondon. Li parolas korekte la anglan lin
gvon, la francan, la italan, la hispanan, la 
germanan...

La junulo ridetis, modeste, pro la laŭ
doj, kaj la interparolado revenis al la an
taŭa temo. Post unu horo, dum kiu li apenaŭ 
elparolis kelkajn monosilabojn, la vojaĝanto 
adiaŭis kaj foriris.

— Kion vi pensas pri tiu ulo? demandis 
al Emilio unu el la ĉeestantoj.

— Tre inteligenta, kaj precipe tre saĝa, 
opiniis la granda ŝerculo.

— Sed neniun vorton, li diris.
—Jen pro tio mem, respondis Emilio.
Kaj ridante:
— Ĉu vi ne trovas, ke estas posedi talen

Iu dommastrino, instigita de siaj gefiloj, 
por ke ŝi komplezu lin per invito al siaj mbm 
clumaj kunvenoj, kontraŭdiris iam i

— Nun, ne. Atendu ke ii havu veston^ 
ĉar tiam mi invitos lin. . . . .

Tuj kiam la poeto montris novan tualeton, 
la sinjorino plenumis sian promeson: ŝi sendis 
al li inviton, kili estas akceptita.

La vesperfesto komencis, sed sen la bo
hemulo. •

Kiam ĉiuj jam estis lacaj pro la atendado, 
iu frapis la pordon. Ĉiuj kuris por akcepti la 
malfruiĝinton. Sed estis trompado. La alve
ninto estis portisto kun la nova vestaĵo de la 
poeto sur pleto kaj ĉi tiu letereto:

“Jen iras Laurindo Rebelio”.

'El “Brasil Anecdotico” (Brazilo Ane
kdota) tradukis

Cariais Domingues

LA FIŜKAPTISTO KAJ LA
SIRENOJ

(COELHO NETTO)
ton, scii silenti en ses malsamaj lingvoj?

La ideala ofico

Alvares Machado estis prezidanto de 
“Rio Grande do Sui’’ en 1840, kiam sin pre
zentis ĉe la prezidanta palaco bontona viro, 
kiu venis gratuli lin pro lia enoficigo kaj 
samtempe peti de li oficon. Sed li deziris, ke 
la posteno estu brila, bone salajrita kaj mal
multe peniga.

— Jes, estimata sinjoro, jes, — la prezi
danto promesis. — La dua ofico, kiun mi 
malkovros en tiaj kondiĉoj, estos via.

— La dua? Kial ne la unua?
Kaj Alvares Machado:
— Nu, ĉar mi de longe serĉadas tian ofi

con, la unua kompreneble estos mia’

Vengo de bohemulo

La poeto Laurindo Rebelio (3) tiama
niero malzorgadis sian vestaĵon, ke la pli inti
maj familioj, kiuj lin pli multe admiris, sin 
ĝenis inviti lin al siaj festoj.

(1) Brazila poeto, fama ankaŭ pro siaj ŝerca
ĵoj (1866-1918).

(2) Konata konfitejo en Rio de Janeiro.
(3) Brazila poeto (1826-1864).

La tago agoniis; la pala ĉielo sin stelor- 
namis; la maro eklumetis, punktita de fajreroj.

Barko —, kun plenblovita velo kaj la 
fiŝkaptisto ĉe la direktilo — aperis apenaŭ tu
sante la ondon.

La sireno ekprenis sian harpon kaj, je la 
sono de la kordoj, elbrustigis sian voĉon. Al
cionoj, kiuj flirtadis, svingis rapide siajn 
larĝajn flugilojn kaj venis sidi sur la rifoj; 
la ondoj sufokis sian murmuradon; la maro 
kovriĝis de steloj; la luno, ronda kaj blanka 
kiel arĝenta ŝildo, eknaĝis sur la akvo; estis 
kvazaŭ la astroj mem estus malsuprenveninta 
de la ĉielo, allogite de la dolĉega voĉo» -

Dume, la barko navigis pelata de kvento, 
kaj la fiŝkaptisto, ĉe la direktilo, apogite 
sur la kubutoj, pluen iris. Li preterpasis tiel 
proksime de la danĝero, ke la ondeto ruliĝin
ta el sub lia barko disrompiĝis kontraŭ la 
rifoj.

HLa sireno ekkoleriĝis kaj, lin vidante mal
proksima, rompis, furioza kaj spitofendita, la 
kordojn de la harpo kaj ĝin ĵetis en la maron.

Ĉiuj sirenoj alvenis al la supraĵo kaj, 
mokridante, tuj postulis la pagon de la veto.

— Vi devas nun labori! — ili diris.
— Vi pasigos ’ vian tutan vivon serĉante 

tiom da perloj, kiom estas viaj haroj.
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/ — Kaj eble ĉiuj perloj de la
fiĉos...

Ili ridis, kaj en tiu momento malbela 
trito ekaperis. el la fundo, kronita de algoj, 
kovrita de arĝentaj skvamoj, kaj diris: 
. —Vi koleras pro la indiferenteco de la
fiŝkaptisto, kiu ne venis pro via kanto... 
Tiuj, kiuj pereas sur la rifoj, venas delogite 
de viaj kantoj. Sed tiu ne enkaptiĝos en insid- 
retojn.

z ______

4 

d •T

Ĉu li estas, eble, surda? — ŝerce de- 
andis unu el la ondrajdistinoj.

— Nunmomente... kvazaŭe. .
Kaj tiam, ekprenante la bukcenon, kiun 

li portis traŝultre, li plenplenigis ĝin en la 
maro kaj, prezentante ĝin al unu el la sirenoj, 
diris:

— Prenu per viaj delikataj manetoj kel
kajn akvogutojn, kaj verŝu ilin tien ĉi.

La alpelita sireno obeis, sed la akvo elbor- 
diĝis.

— Eĉ unu guto ne restis; ĉio, kio estis 
troa, perdiĝis. Tiel, kiel okazis al la akvo kaj la 
bukceno, tiel same fariĝas al via kanto, sirenoj, 
kaj al la junulo fiŝkaptisto. Tiu koro, plena de 
la amo al la fianĉino, ne povas kunenteni 
aliajn ĉarmojn. Kantu! sed vi kantos vane. 
Vi vidos lin preterpasi, kiel hodiaŭ — sidanta 
ĉe la direktilo, kun malproksime fiksita ri
gardo, vidanta, tra la nebulo de la distanco, 
la insulon, kie vivas tiu lin koralvokanta vi
rino. Sed, ne senkuraĝigu; havu paciencon 
kaj fidu la tempon. Se vi lasos tiun ĉi 
bukcenon almetita al la suno, la tuta akvo ĝin 
pleniganta baldaŭ elvaporiĝos; kaj* tiam, vi 
povos replenigi ĝin, ĉar vi ĝin trovos mal
plena; tiel same, unu monaton post la edzi- 
ĝofestoj de la fiŝkaptisto, kantu, kaj vi vidos, 
ke li direktos sian barkon al la rifoj.

Ĉe tiuj ĉi vortoj la trito adiaŭis kaj su
bite subakviĝis. Kaj la sirenoj restis en 
gajeco kaj ridado sur la vivantaj ŝaŭmoj, 
kiujn la luno arĝentumis.

El la portugala lingvo Esperantigis

Porto Carreiro Neto
F *

<•>

“LA MOVADO” KAJ BRAZILA ES-
* PERANTISTO

• \ . 5 4 . / ’ • ' • b. ' • • • •

De la direktoro de l’tre konata revuo La 
Movado, S-ro Emile Houbart, ni ricevis la je
nan leteron, kiu tre kortuŝis nin: “Al Brazila 
Esperantisto”, — Rio de Janeiro — Tre esti-

mata kolego, En la momento, kiam okazas la 
malfermo de la unua aerlinio de Francujo 
Brazilon, laŭ la vojo montrita de Costes kaj 
Le Brix, La Movado sendas al sia tre estimata 
kolego Brazila Esperantisto, kaj pere de ĝi 

ideanoj, siajn plej korajn 
La aeroplano pliproksimigas la kor- 

Vivu Espe-*• •

II II

ĝenerala se- 
La Movado

al la brazilaj gesam 
salutojn, 
pojn kaj Esperanto la korojn, 
ranto!

Samideane via E. Houbart.”
Responde al tiu ĉi letero la 

kretario de B. L. E. sendis al 
la jenan leteron:

“S-ro Emile Houbart. Redaktoro de Lu 
Movado. Parizo. Tre estimata sinjoro kaj 
samideano. Kun granda ĝojo ni ricevis pĉr 
la aerpoŝto vian leteron de la 29-a pasinta. 
En la nomo de Brazila Esperantisto, kiun vi 
tiel afable salutas, ni elkore dankas viajn vor
tojn kaj resendas al vi niajn plej varmajn de
zirojn pri ĉiama sukceso de La Movado, kiun 
ni rigardas unu el la nunaj fortaj bataliloj 
kaj efikaj rimedoj de la Esperanta propa
gando.

Vian leteron ni tradukis en la lingvon 
portugalan kaj sendis al kelkaj el la plej 
gravaj ĵurnaloj en Rio, kune kun la originalo. 
Unu el tiuj, kiuj ilin publikigis (la originalon 

* j * •’ • F • • •• *. 4 • • «. « « , J —

kaj ĝian tradukon) estis Jornal do Commer 
cio, la plej grava gazeto en- la tuta Brazilo.

Autaŭen kun kredo! Tute via, samidea- 
Porto Carreiro Neto.

P. S.—Ferminte tiun ĉi leteron, ni ricevis 
lastan numeron de La Movado, kaj en ĝi 
vidis presita nian leteron. Tiu publikigo 

nin sincere kortuŝis, ĉar ĝi elmontras 
amikecon al ni, kiun ni Brazilanoj kore 
prokas.”

ne
M

la 
ni

ii

vian 
reci-

<ŝ>

• ~

de

O Esperanto na Suecia a

Por occasião do congresso realisado
Junho ultimo, pelo Partido Social 'Demo

cratico da Suecia, foi approvada unanime- 
mente uma moção apresentada pelo distrkto 
de Stockholm no sentido do partido auxiliar 
por todos os meios o movimento esperantista 
e pugnar pela introducção do ensino do Es
peranto nas escolas. Foi também resolvido 
enviar-se um appello a todos os socialistas 
do mundo inteiro convidando-os a pugnarem 
pela causa dessa lingua auxiliar. Entremos 
oradores que mais se salientaram na discusàào 
citam-se o sr. Sânder, ex-presidente do Minis 
terio e o Sr. Lendhgen, actual Prefeito de 
Stockholm.

a 5
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LA LOĜANTARO DE BRAZILO EN 1928 Concurso de traducção

Statoj Loĝantaro
Areo en

kv. km.

1 Amazonas....................... 480.OOO 1.825.997
2 Pará................................. 1.385.000 1.362.966
3 Maranhão.......................... 1.120.000 346.217
4 Piauhy............................. 795.000 245.582
5 Ceará 1.615.000 148.590
6 Rio Grande do Norte . 720.OOO 52.411
7 Parahyba ........................ 1.315.000 55.920
8 Pernambuco................... 2.810.000 99.254
9 Alagoas............................ 1.220.000 28.571

10 Sergipe ............................. 540.000 21.552
11 Bahia............................... 4.100.000 529.379
12 Espirito Santo .... 640.000 44.684
13 Rio de Janeiro .... 1.970.000 42.404
14 Distrikto Federala . . . 1.460.000 1.167
15 São Paulo....................... 6.225.000 247.239
16 Paraná ............................ 980.000 199.897
17 Santa Catharina . . . 920.000 94.998
18 Rio Grande do Sul . . | 2.900.000 285.289
19 Matto Grosso................. 340.000 1.477.041
20 Goyaz .............................. 690.000 660.193
21 Minas Geraes................. 7.410.000 593.810
22 Acre (teritorio). . . . 110.000 148.027

Brazilo..................... 39.695.000 8.511.198

Kalkulante laŭ la progresio montrita de 
la du lastaj popolsumigoj (17.318}.556 en 
1900 kaj 30.635.605 en 1920 oni trovos, ke la 
loĝantaro estos en 1930 — 42.000.000, en 1940 
— 56.000.000, haj en 1950 — 76.000.000, kun 
la relativa loĝantaro de 9 loĝantoj po 1 kv. km.

—©—
Radio kaj Esperanto

La gravaj monataj revuoj “Leitura para 
todos” (Legaĵo por ĉiuj) kaj “Alerta”, 
oficiala organo de la “Unuiĝo de la Brazilaj 
Skoltoj”, publikigas la tre interesajn Babi
ladojn de S-ro E. Aisberg aperantajn en la 
“Internacia Radio Revuo”, laŭ traduko fari
ta 'de S-ro Inĝ. A. Couto Fernandes, sub-dire
ktoro de la Nacia Telegrafo.

Per “Paŝo post paŝo” Inĝeniero Radiulo 
instruas al sia 16-jara nevo, Sciemulo, la mis
teriojn de Radio. La dialoga formo, elektita 
de 1’aŭtoro, plivigligas la artikolojn kaj ebli
gas klarigi en tre komprenebla formo la mal
facilajn punktojn.

Tradukoj de tiuj Babiladoj en naciaj lin
gvoj jam aperis en Francujo, Ĉeĥoslovakajo, 
Romanujo kaj Bulgarujo. .

b

Para estimulo dos esperantistas brasileiros, prin- 
cipalmente dos “izolitaj esperantistoj ” que sabemos 
serem muitos pelo Brasil afóra, “Brazila: Esperan
tisto” institue um concurso de tradúcções,que ficará 
aberto desde agora e se encerrará em 31 de Outu
bro proximo, até quando receberemos trabalhos.

.... O trecho escolhido vae transcripto a seguir: é 
um fragmento do “Hymno á Palmeira”, dós “Poe
mas sem Versos” de Medeiros e Albuquerque, o con
sagrado polygrapho e paladino do Esperanto.

A commissão julgadora será designada pelo Bra
zila Klubo “Esperanto”.

A melhor traducção será publicada nesta revis
ta e os autores das 3 melhores receberão, como pre
mio, bons livros em Esperanto.

As traducções poderão ser firmadas com pseu- 
donymo. O concorrente enviará, então, uma sobre- 
carta fechada, assignalando o pseudonymo adoptado 
e encerrando a assignatura autographada do tradu- 
ctor. Neste caso, a sobrecarta só será aberta se o 
trabalho for premiado.

Eis o trecho para o concurso:
• • • • -« t *

HYMNO A* PALMEIRA

A palmeira é a mais bella das arvores. Nossos 
poetas, os poetas de todos os tempos sempre a can
taram, sempre a exaltaram. Assim que Salomão viu 
a Sulamita, foi na palmeira que pensou.

De onde lhe vem essa belleza? Ella é das 
cousas inúteis — mas cuja inutilidade é consagrada 
a sonhos nobres e elevados.

A palmeira é o symbolo dos pensadores desinte
ressados e altivos. As outras arvores, assim que 
brotam do chão, dão-se pressa em bracejar as suas 
folhas em torno; são accessiveis a todas as mãos; 
mendigam a luz, atirando seus galhos em todas as 
direcções, torcendo seus caules, estendendo seus ra
mos por entre os ramos das outras arvores.

A palmeira, não! Ella se levanta, firme e di
reita, o mais alto que lhe é possível, e é só na extremi
dade do tronco que abre suas palmas. Acima dellas, 
ha ainda a lança verde das folhas não abertas, 
apontando para o céu e parecendo gritar: “Nós su
biremos! Nós subiremos mais ainda!”

A prudencia das outras arvores deve murmurar 
baixinho: “Para que subir? Quanto mais se sobe, 
mais se fica solitario!”

Mas a solidão não amedronta a palmeira. A uni
ca cousa que lhe faz medo é a baixeza. — E a gente 
admira o seu esforço desesperado para evitar tudo 
o que rasteja á flor da terra, tudo o que é peque
no e mesquinho.

A palmeira é a mais bella das arvores.

Curso de Esperanto por correspon
dencia

Satisfazendo ás solicitações que tem rece
bido de varios pontos do paiz, a Brazila Ligo 

^^Esperantista resolveu restabelecer os. cursos 
por correspondencia, confiando a direcção dos 

b mesmos a um competente “profesoro apro
bita”. • ♦ ‘ • * - v . • 4 X w « i v « V» . ;
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As pessoas que desejarèiü fazer um curso 
dessa natureza devem remetter a importancia 
de 20$000 em vale postal ou carta -registrada 
com valor declarado ao Sr. Edmundo Felix 
Tribouillet, thesoureiro, depois do que rece
berão uina chave e uma grammatica de Espe
ranto, nm livro 
rio j un tamen te 
rias.

Não haverá

H

de exercícios e um vocabula- 
com as instrucções necessa-

outras despesas, destinando-se 
aquella importancia aos livros e gastos de ex
pediente.

O curso abrangerá 10 lições. O alumno 
poderá, entretanto, conforme o seu adeanta- 
mentOj enviar, de cada vez, mais de uma lição.

O professor devolverá os exercícios, depois 
de feita a correcção dos erros e com as obser
vações que julgar opportunus.

Terminado o curso, o alumno approvado 
receberá o attestado respectivo.

Logo que se inscrever, o alumno será con
siderado socio da Brazila Ligo Esperantista, 
Sendo-lhe remettidos o cartão de adhesão e o 
orgão official da Liga — o Brazila Esperan
tisto.

A LINGUA INTERNACIONAL JUL
GADA PELA LINGUISTICA

“Uma lingua universal artificial é certamente rea
lizarei. Chamo a attenção para o facto de que uma 
tal lingua é muito mais regular, mais perfeita e 
mais fácil de aprender do que qualquer das linguas 
usuaes existentes. Deste ponto de rista o primeiro 
lugar pertence ao Esperanto.”

necessario para isso, e que têm tantas bellezas que 
é devéras penoso ouvil-as maltratar por pessoas que 
as sabem imperfeitamente, convém accrescentar, 
para os usos correntes da rida internacional, uma 
língua artificial, de que todo o mundo se possa ser
vir facilmente.”

Antoine Meillet, da Academia das 
lnscripções e Bellas-Letras de 
Paris, professor no Collegio de 
Fran ça.

“A questão que se apresenta é a seguinte: Existe 
differença de principio entre as linguas artificiaes e 
as outras? Eu o nego. Não compreendo porque 
não se podería criar uma lingua nova com o auxilio 
de materiae* diversos, segundo um methodo arbi
trário, e fixar-se ao fim de poucas gerações...

“Sem duvida alguma uma língua universal cor
responde ás nossas necessidades praticas. Ella ap- 
parece como o complemento e a coroação de nossas 
orga nizações internacionaes. ”

II ITGO SCHUCHARDT, GrUZ.

“Seria uma grande felicidade se todos os povos 
tivessem uma lingua auxiliar commum, porém, ella 
dete ser artificial, pois não se pode empregar para 
este fim as linguas naclonaes.”

Rásiíus Kristian Rask, Copenhague

“O Esperanto é um idioma-, a bem dizer, não 
mais artificial do que o são as differentes “linguas 
literarias”, que, como por exemplo a lingua literaria 
bulgara, estão muitas vezes bastante afastadas dos 
dialectos vivos populares.”

Ivan Shishmanov, Sofia.

Max Muller, Oxford. “Como plvilologo admiro a estructura do Espe
ranto.”

Gilbert Murray, Oxford.

“São os idiomas existentes que, misturando-se, 
fornecem o material da língua vira. Não é licito ap- 
parentar pouco caso; se os nossos olhos, por um- su
bito augmento de força, pudessem em um- instante 
ver de que é feita a lingua de liacine e de Pascal, 
perceberíam um amalgama inteiramente seme
lhante...

“...Não se trata, com p relie nde-se bem, de expro- 
vriar ninguém, mas de ter uma lingua auxiliar com
mum, isto é, ao lado e acima do falar indigena e 
nacional, um interprete commum, voluntaria e unani
memente acceito por todas as nações civilizadas do 
globo.”

Michel Bréal.

“...Em lugar de criar, Zamenhof extraiu das 
linguas européas o elemento commum que encerram.

“A’s grandes línguas de civilização, linguas de 
elites intellectuaes, todas difficeis de aprender com
pletamente, que não pó dem ser bem adquiridas se-- 
não por um numero restricto de pessoas com o vagar

“Já cscrevi algumas vezes em Esperanto, tanto 
em verso como em prosa, e posso certificar que achei 
que esta língua serve perfeitamente para tal finu”

Roman Brandt, Moscou.

-------- ®--------

ESPERANTISTA AKADEMIO
La Prezidanto

12, rue Soufflot, Paris Ve.

Parizo, la 30-an de Aprilo 19^8

Jen la rezultato de la Elektoj en la L. K.: 
Nombro de la L. K-anoj. . 126
Voĉdonis.............................. 92
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Plimulto 47 voĉoj
Estas elektitaj :

S-roj Muĉnik................................. 89 voĉoj
Sabadell.......................... . . 88 —
Drezen.......................... 87 —
Bofili M. Granada..... 86 —
Ghez.............................. 85 —
de Ménil....................... . . . 84 —

4- Zwach 83 —
Uitterdijk ........ 81
Sepúlveda Cuadra .... 78 —

Je nia granda bedaŭro S-ro Zwach mortis 
dum la balotado. Lia nomo tamen staros en 
nia jarlibro 1928.

AKADEMIAJ DECIDOJ

La Akademio, fidela al la Zamenhofa sis
temo por landnomoj kaj forigante ĉian aliuli 
solvon, decidis per 15 voĉoj kontraŭ 2 (Febr. 
1928), ke la solaj landnomoj, kiujn ĝi povas 
aprobi estas tiuj nome montritaj en la verketo 
Pri Landnomoj, la sistemo de D-ro Zamenhof.

Ĝi aliparte opiniis, ke la § 15 de la Fun
damenta Gramatiko ne estas tie ĉe aplikebla, 
kaj ĝi decidis, ke la rimarko (1) de V Vortaro 
de la Oficialaj Radikoj (p. 3) kaj de Klasika 
Libro (p. 119), kiu estis nur komentaria noto a 
de 1’Prezidanto, estas nuligota.

Malprave oni riproĉas la Akademion, ke 
ĝi estas tro konservema, ke ĝi nenion faris.

Tro konservema’ sed kial do, se oni dezi
ras esplorojn pri difinitaj lingvaj demandoj, 
pri ia ŝanĝo en nia Regularo, oni ne uzas lo
jale la rimedojn montritajn en la §§ 15 kaj 
23 de ĉi tiu Regularo?

Ĝi nenion faris! Ĉu nenio: la longa la
boro de la korektoj de la eraraj tradukoj en 
U. T7., la Aldonoj, la Vortaro de la Oficialaj 
Radikoj, la eldonado de Klasika Libro en 6 
lingvoj (la tradukoj en 4 aliaj lingvoj estas 
pretaj, nur mono mankas) ; ĉu nenio, la grava, 
multnombra, privata korespondado prilingva 
de kelkaj Akademianoj, kaj la jaraj Raportoj? 
Prof. Grosjean-Maupin preparas nun novan 
Aldonon al nia Vortaro!

Trankvile, senbrue ĝi efektive laboras kaj 
ne meritas la riproĉon pri nelaboremo, ĉar ĝi 
rifuzas preni sur sin taskon, kiu ne, nepre ne, 
estas la ĝia: plirapidigi la evoluon de la 
lingvo!

Sen ia ajn kompensaĵo, sen rekompenco 
la Akademianoj donacas al Esperanto la tem
pon, kiun lasas al ili libera, iliaj profesiaj 
okupoj: pagata estas neniu el ili. Mi ne 
insistas.

La Jarlibro 1928 aperos tuj post la elektaj»
Ni trankvile, senŝanceliĝe iru nian rektan 

vojon: per disciplino, per unueco ni venkos 
ĉiujn momentajn malfacilaĵojn.

.* * • : . — ’ • . / .._____ • • •* r •*

* ■ . • • Via tre fidele,
Th. Cart. . .

ELEKTOJ EN LA AKADEMION
• ♦

Estas reelektitaj la jenaj lingva-komitata
noj : S-roj Grosjean-Maupin, Th. Cart, d-ro 
Pierre Corret kaj Paul de Lengvel kaj elekti
taj : S-ro W. E. Collinson kaj Leon Belinon!.

*• e* J Jb % • 4 * 4 J %

-------©-------
** i '• ’ . * * — » W •

CILIA KRONIKO
• * - .* . 4 . . / * J • « •> A • | • • JL t # « l

° u • • >

Santiago. Estas definitive starigita la 
Ĉilia Ligo Esperantista kun jena estraro: prez. 
D-ro Julio Salazar Roi jera, vicprez. ProL Luis 
E. Sepulveda Cuadra, sekretarioj Mario Fer- 
nández Zegers kaj kapitano Juan N. Bravo, 
kas. Juan J. Ossa. Oni anoncis pri tio per 
radiotelefonio al ĉiuj nacioj de Okcidenta Sud, 
ameriko. — La societo por helpo al blinduloj 
decidis starigi kurson de Esperanto kaj ko
mencos ĝin en la unuaj tagoj de aprilo. La kur
son gvidos blinda muzikisto Ramon Leiva S.

ARGENTINA KRONIKO
' < . • • • 9' 4. • < .

Buenos Aires. — La laborema Argentina 
Esperanto-Asocio malfermis ok kursojn, kiuj 
bone funkcias en la jenaj sidejoj:

A. Esperantista Argentina — C. Pelle- 
grini 238.

Liga de Educadon Racionalista — Ecua
dor 473.

Biblioteca Teosófica Argentina — Sar
miento 2478.

Federacion de Sociedades Gallegas — Sal
ta 1185.

B. Popular “A Àrgnelles” — Aconquija 
3515.

* * * • • * - • * * • J >* < <•' /

U. Cortadores de Confeciones — Tacuari 
o3o.

B. Popular “Anatole France” — Bulnes 
755.

{- < • • r f c . J. * l 1 '

Asociadon Prometeo — Salta 1185.
Ankaŭ funkcias regule kurso per kores

pondado. ■ • -,L
La grava ĵurnalo “La Nacion” publikigis 

telegramon el Rio de Janeiro pri la elekto de 
D-ro E. Backheuser kiel reprezentanto de la 
Brazila Registaro ĉe la 20-a Universala Kon
greso de Esperanto.
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R A l LA KRONIKO
S. Luiz. — La Grupo Espe- 

nun dormetas

U

Maranhão.
rantista “Couto Fernandes” 
pro la foresto de kelkaj el siaj ĉefoj.

Tamen ĝia prezidanto, S-ro Domingos Per
digão, ĉiam laborema, direktas kurson de Es
peranto ĉe Komerca Akademio, kies Pedagogia 
Direktoro li estas.

. Ceará. — Fortaleza. — Sub la pseŭdo
nimo Polybio S-ro Theodoro Cabral, sekreta
rio de “Gazeta de Noticias” redaktas fakon 
nomatan “Eboj kaj Faktoj”, kiu estas ŝatata 
de ĝia legantaro. Je la 21a de Aprilo li sim
patie parolis pri Esperanto kaj publikigis 
kelkajn el la gravaj opinioj aperintaj en “La 
Movado”. Je la sama tago la vespera ĵurnalo 
“O Povo” aperigis artikolon de sia direktoro, 
S-ro Democrito Rocha, kiu antaŭ longe multe 
laboris por Esperanto, per kiu li laŭdas la ar
tikolon aperintan èn “Gazeta de Noticias” kaj 
montras sian ĉiaman entuziasmon por la krei
taĵo de Zamenhof. Ni esperas ke S-ro Democrito 
Rocha baldaŭ revenos al la aktiva propagando 
kaj helpos la vekiĝon de “Nova Samideanaro”. 

Pernambuco. — Olinda. — S-ro Sebastião 
de Albuquerque ricevis salutan radiogramon de 
S-ro Alfred Agache dum lia revena vojaĝo al 
Rio de Janeiro. S-ro Albuquerque dankis la sa
luton kaj per telegramo sciigis al la prezidanto 
de B. L. E. la proksiman alvenon al la ĉefurbo 
de Brazilo de tiu fama urbanisto.

Rio Grande do Sul. — Porto Alegre. — 
Jen la nova estraro de “Sud-Brazila Esperan- 
tistigilo”: Prez., S-ro Benjamin Camozato; 
vicprez., inĝ., Viterbo de Carvalho; sek., S-ro 
Ary Zamora; kas., S-ro Alberto Siebler; bi- 
bliot., S-ro Josefo Benages. Direktas kursojn 
de Esperanto S-roj /Ary Zamora, Generalo 
Feliciano Domingues kaj Jozefo Joels.

Publikigis notojn pri Esperanto la gaze
toj “O Ferroviario”, “Diario de Noticias” kaj 
“Correio do Povo”.

II

Minas Geraes — B. Horizonte. — Aliĝis 
al B. L. E. la Montara Esperanto-Klubo, kiu 
ĉiam laboras por nia kara lingvo per kunve
noj por interparolado, per kursoj kaj pere de 
la lokaj ĵurnaloj “Minas Geraes”, kaj “Diario 
de Minas”. Antaŭ nelonge vizitis la sidejon 
de B. L. E., kie li interparoladis kun ĝiaj es
traranoj pri la rimedoj akceli la propagandon 
de Esperanto, la laborema esperantisto S-ro 
João Vianna.

Rio de Janeiro. Je la 5a de Majo en
la sidejo de “Brazila Klubo Esperanto” oka
zis teo dediĉita al S-ro Carlos Domingues, ĝia 
prezidanto, kaŭze de lia naskiĝa datreveno.

— Funkcias kursoj de Esperanto ĉe la 
sidejo de B. K. E. direktataj de F-ino Esther 
Bloomfield kaj S-ro Maltez Fernandes.

— Neatendite vizitis la sidejon de B. L. 
E. S-ro Suzuki Cutom, membro de Japana Es- 
peranto-Instituto. Bedaŭrinde ni ne havis la 
plezuron lin akcepti pro tio ke nur post la loa 
oni povas tie renkonti esperantistojn.

— Je la 30a de Junio okazis ĝenerala 
kunveno de Brazita-Klubo “Esperanto” por ba
lotado de sia nova estraro. Laŭ propono de 
S-ro A. Couto Fernandes estas aklamita la 
jena estraro: Prez., D-ro Carlos Domingues; 
vicprez, inĝ Luiz Porto Carreiro Neto; unua 
sek., F-ino Esther Bloomfield; dua sek., F-ino 
Yrany Baggi de Araujo; unua kas., S-ro Is
mael Gomes Braga; dua kas, S-ro Ernesto 
Familiar. Estas ankaŭ aklamita la jena kon
silantaro: F-ino Maria Luiza Bocayuva, D-roj 
Venancio da Silva kaj J. B. de Mello Souza, 
kolonelo J. Silveira Sobrinho, inĝenieroj H. 
Motta Mendes, Theobaldo Recife kaj A. Car
los de Arruda Beltrão, S-ro E. Felix Tribou- 
illet, Odilio Pinto kaj Raymundo Cantão.

— La ĵurnaloj en Rio de Janeiro, ĉiam 
favoraj al Esperanto publikigis pri ĝi diver
sajn artikolojn, kies ĉefaj estis la jenaj:

“Torre de Babel”, de D-ro Agenor de 
Roure, en Jornal do Commercio.

Ĝi parolas pri la disvastiĝo de Esperanto, 
sed la verkinto pensas ke ĝi ne solvas la pro
blemon. *

Artikolo de Grafo Affonso Celso, en Jor
nal do Brasil pri Julio Verne. Li diris ke la 
fama romanisto “sin montris adepto de Es
peranto kaj intencis verki libron dediĉitan al 
tiu lingvo, ĉar li deklaris ke la ŝlosilo de la 
homa parolo, perdita en la Babela Turo devas 
esti arte reforĝita.”

“Registo”, ĉiutaga fako pri la socia vivo 
verkita de konata kuracisto kaj aperanta en 
Jornal do Commercio, parolante pri S-ro A. 
Agache diris la jenon: “La elsciado de Espe 
ranto, el kiu li estas adepto, lernigas lian ore 
lon kaj oni rimarkas ke tio faciligas lian el-
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paroladon, kiam iafoje, M. Agache, sin riskas 
diri ion en portugala lingvo”.

Diversaj ĵurnaloj aperigis longan leteron 
de S-ro Marcel Perret, korespondanto en Pa
rizo de la fama “Amerika Agentejo” pri la 
parolado tie farita en Esperanto de S-ro A. 
Agache. Tiu agentejo, kies direktoroj estas la 
tre distingindaj fratoj Carvalho Azevedo, estas 
de longe tre simpatia al Esperanto.

Diversaj notoj pri Esperanto aperis en la 
cititaj ĵurnaloj kaj en la jenaj: O Globo, Cor
reio da Manhã, O Jornal, O Paiz, A 'Noite, 
Deutsche Rio-Zeitung, A Vanguarda, A Rua, 
A Esquerda kaj Diario do Rio.

..-------- ©--------

PELO ESTRANGEIRO
O Esperanto nas escolas

O Conselho de Administração de Vienna resol
veu, em uma das suas ultimas sessões, estabelecer 
24 novos cursos de Esperanto nas escolas normaes 
da capital austríaca.

No programma do Seminario de Professores de 
Stroebersdorf. cidade da Austria, foi incluído o es
tudo do Esperanto.

O senado da cidade livre de Danzig publicou um 
decreto permittindo cursos facultativos de Esperanto 
nas escolas publicas, do 6o ao 8° annos.

A Universidade Nacional de Operários de Shangai 
incluiu o Esp. como materia obrigatória do seu pro
gramma ; já começaram a aprender o idioma auxi
liar 200 estudantes.

O Esp. foi ha pouco introduzido nas tres classes 
do lyceu normal de Helsingfors, Finlandia, como ma
teria obrigatória.

A Escola Municipal de Commercio e Represen
tação Exterior, de Paris, onde o Esp. é ensinado como 
matera facultativa, instituiu agora exames para a 
obtenção de diplomas officiaes de conhecimento da 
lingua auxiliar. ’

Por decreto de 28 de outubro de 1926 o minis
terio de Cultos e Instrucção Publica da Grecia per- 
mitfu o ensino do Esp. nos seminarios para profes
sores das escolas normaes.

O Instituto Commercial Schoevers, de Haya, man
tem agora cursos de Esp. no seu programma. Idên
tica resolução tomou o Instituto de Ensino de Bres
cia. Italia.

Também no Japão o Esp. conta brilhantes vi- 
ctorias: em muitas escolas superiores desse paiz se 
realizam cursos do idioma neutro; na cidade uni
versitaria Fukuoka teve ha pouco losar o 15° Con
gresso Japonez de Esperanto, tendo nelle tomado 
parte, entre outras pessoas gradas, o embaixador 
finlandez dr. Ramstedt. fervoroso esperant sta; o 
reitor da universidade de Fulkuoka, dr. Okuhara, co
meçou a estudar o Esperanto.

O Esperanto e a Policia

Seguindo o exemplo de Vienna, onde os policiaes 
que falam ,o Esp. usam um distinctivo especial, a po
licia de Linz, de Vienna, introduziu o uso desse 
distinctivo na sua policia.

Em Praga e em Leningrad foram iniciados novos 
cursos de Esp. para os policiaes.

O Esperanto e os Côrreios
& * 9 •

Depois que os correios da União Soviética usam 
o Esperanto rfn formulas, cartões postaes, etc. a ad
ministração soviética dos correios, telegraphos e tele- 
phones também mandou fazer postaes em lingua tar
tara com a traducção dos dizeres em Esp.

O Esperanto e ò turismo

Os escriptorios de Trafego Estrangeiro de Stet- 
tin, Dresden e Dordrecht publicaram prospectos em 
Esperanto.

O ministerio austriaco do Commercio e Turismo 
acabam de publicar um prospecto todo redigido em 
Esp., que foi distribuído em larga escala.

Para dar noticias das festas commemorativas do 
400° a nni versa rio da morte do famoso pintor Al- 
brecht Durer, o escriptorio de turismo de Nurenberg 
utilizou-se do Esp.

As grandes organizações internacionaes 
e o Esperanto

As difficuldades decorrentes da diversidade dos 
idiomas nacionaes se fazem cada vez mais sentir nos 
congressos internacionaes; o Esp. é por isso hoje 
muito applicado nessas reuniões.

Assim o Congresso da Federação Mundial das 
Sociedades de Educação, que se realizou em Toron
to, Canadá, em meiados do anno transacio, acceitou 
unanimemente uma resolução relativamente ao uso 
da lingua auxiliar Esp. nos congressos e nomeou uma • 
commissão para estudar a sério o problema.

A Commissão da União de Ferroviários Búlga
ros publicou no numero de dezembro do seu orgão 
official uma resolução da União, cujos principaes 
topicos são:

a) manter uma rubrica de Esp. nesse orgão para 
despertar entre os seus membros o interesse por esse 
idioma e para informar seus collegas do estrangeiro 
sobre os pontos capitaes da sua actividade; õ) usar 
o Esp. como unica lingua para a correspondencia in
ternacional.

A secção hungara da associação turística ‘'Ami
gos da Natureza”, em sua reunião annual, realiza
da em Budapest no mez de fevereiro deste anno, 
approvou uma moção na qual se recommendou o es
tudo do Esp. a^ seus membros, a. abertura de cur
sos dessa lingua em todos os grupos e secções, o 
uso do Esp. nas relações estrangeiras, e uma secção 
regular de Esp. no seu orgão official.

O Esperanto e o Radio

O Esp. continua a apparecer nos programmas das 
estações radio-telephonicas de toda a parte. Fa
zem-se cursos e conferencias, ass ni como irradiações 
de programmas dessas estações muito regularmente, 
principalmente na Europa e no Japão.

No ultimo trimestre do anuo passado foram irra
diadas conferencias das estações de Falun. Leipzig, 
Dresden, Praga. Kaunas, Eskiltstuna, Gavle. Sund- 
svall. Berlin, Langenberg.

Novos cursos de Esp. foram iniciados nas esta
ções de Lyon e Koenigsberg.

As estações japonezas de Dairen e Nagoya irra
diaram programmas especiaes por occasião da Festa 
de Zamenhof. Por occasião das irradiações de Es
peranto feitas pela estação de Tokio, em dezembro 
passado, venderam-se 15.000 livros didacticos do 
idioma auxiliar.

Irradiações regulares de Esp. mantêm agora em 
seu programma as seguintes estações: Vienna, Brunu, 
Tallinn, Paris,Lyon, Breslau, Koengsberg, Stuttgart,
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Bilbao, Kaunas, Moscou, Minsk, Novosibirsk, Zagreb, 
Bern, Genebra, Zurich, Karkov e Odessa.

S •- ■ * ~ •- 
r i • i t . X ***. ’ • •••

(Traduzido e resumido dos boletins no lnternacia 
Esperant o-Servo”. de Genebra).

P. C. N.
—----- ®--------

ESPERANTA GAZETARO
Internacia Pedagogia Revuo. Oficiala or

gano de Tutmonda Asocio de Geinstruistoj Es
perantistaj (TAGE). Redaktejo: Hans Lu- 
dwig. Pima—Posta IV-b (Germanujo). Abon
prezo por Brazilo: 5$f)00.

Esperanto et commerce. Monata bulteno 
de Ia Societo “Esperanto et commerce”. Si
dejo: Rue dJAr moille, 9. Paris I7e. Francujo.

---------(ê>--------

0 ESPERANTO NO JAPÃO
1 .* f c/ • # •• •• . % - • • f**

- Diversas estações radiotelephonicas de todo o 
mundo ha annos transmittem cursos de Esperanto, 
nenhuma, porém, teve maior successo que a radio- 
estação de Tokio (JOAK) para cujo curso foram 
editados 15.000 exemplares de uma gramma tie da 
lingua internacional, quantidade que não foi fr *. i- 
ciente. O dia de Zamenhof, a 15 de Dezembro p. 
passado, foi também solenmisado por varias esta, ^ès 
de radio do Japão: a de Dairen (JQCK) irradiou: 
Canto Ifan’ en nian’, por crianças; discurso do sr. 
Ohana Josio sobre-Zamenhof: o hymno La Espero 
pela Sociedade Esperantista de Dairen. A estação 
de Nagoya (J O C K) transmittiu um concerto espe
rantista pela Sociedade Philarmonica de Nogoya.

O escriptor japonez Ito Koitchi compoz um dra
ma para o cinema com o qual recebeu o pri
meiro premio no concurso literario aberto pelo 
importante jornal “Asahi” que publica esse drama 
em folhetim. O thema da nova obra desse conhecido 
dramaturgo versa sobre o Esperanto.

O grande almanack desse mesmo jornal, que é 
um dos maiores periódicos do Japão, ha alguns annos, 
reserva algumas paginas para o Esperanto, infor
mando sobre a historia, a grammatica, etc., do idio
ma auxiliar.

O Laboratorio Nacional de Physica e Chimica do 
Japão, que até ha pouco se via a braços com a 
confusão das linguas, resolveu adoptar o Esperanto 
como lingua segunda, organizando um curso desse 
idioma no seu laboratorio. x

-------- @--------

Museu Internacional de Esperanto em 
Vienna

I

O governo da Austria tem favorecido fortemente 
a propaganda do Esperanto. Ha cursos officiaes desse 
idioma nas escolas publicas, eom o exame respectivo,1 
cuja banca é nomeada pelo Estado; os policiaes- de 
Vienna e de outras grandes cidades daquelle paiz, 
que conheçam o idioma neutro, usam distinctivos 
para serem reconhecidos nas ruas; os empregados 
de estradas de ferro usam em serviço a “estrella 
verde”, symbolo do Esperanto, etc.

Ha pouco tempo foi fundada na capital da Aus
tria um Museu Internacional de Esperanto, que tem 
,a protecção official. Esse museu tem por fim reunir 
e conservar todo o material ligado á historia do Es

peranto ; esse material em grande parte já se acha 
no edificio daquella instituição, séde que foi cedida 
pelo governo, e será aos poucos completado pelas 
remessas das sociedades esperantistas nacionaes que 
terão naturalmente todo o interesse em demonstrar 
o movimento do idioma internacional em seu paiz.

A’ “Commissão Honoraria”, pertencem vultos 
eminentes, como o chanceller da Austria Dr. Ignaz 
Seipel, mundialmente conhecido, os ministros da Ins
trucção e do Commercio, o cardeal Freidrich Gus- 
tav Piffl. arcebispo de Vienna, o chefe de policia 
dessa cidade, Johann Schober, Dr. J. Maschat, di
rector geral das estradas de ferro austriacus, prof. 
Dr. Hans Molisch, da Universidade de Vienna, etc. 
Ainda a esta commissão pertencem: Dr. Léon Za
menhof. irmão do fundador do Esperanto; prof. Th. 
Cart, presidente da Academia Linguística de Espe
ranto, e o general Sebert, pioneiro do movimento es
perantista.

Além dessa commissão honoraria, ha a “Commis
são Procuradora Local”, construída por esperantistas 
eminentes de todos os paizes.

-------- ®--------
As principaes conquistas mais recentes do 

idioma auxiliar internacional Esperanto. De L. P. 
Carreiro Neto, Rio de Janeiro. (La ĉefaj konkeroj 
lastatempaj de la internacia helpa lingvo Esperan
to.) En portugala lingvo la kompilinto sin turnas 
al la brazila publiko referante pri niaj sukcesoj 
rilate la disvastiĝon de Esperanto en komerco, po
litiko, lernejo, turismo ktr. — La broŝuro meritas 
esti tradukata nacilingven kaj disdonata en ĉiuj 
landoj grandakvante. — Tre efika kaj konvinka
varbilo. M. Butin, L. K.

(El “Heroldo de Esperanto”)
-------- ®--------

CENTRA ESPERANTO LIBREJO
En la jara ĝenerala kunveno de akciuloj de 

la Anonima Societo “Centra Esperanto Libre
jo” en Hago (Nederlando), lá bilanco, perda- 
kaj gaj nakonto estis aprobitaj kaj la dividendo 
fiksita je 6 % (antaŭan jaron 5 1/2 %). Kiel 
komisaro estis reelektita S-ro J. Ravestein Jr.

’ -------- ®--------
INGÉNIFROJ KAJ TEKNIKISTOJ DE 

ĈIUJ LANDOJ
Preparante la eldonon de la “Tutmonda 

Adreslibro” de inĝenieroj, teknikistoj Kemiis
toj (Esperantistoj) de ĉiuj landoj, ni petas vin 
— pro la sukceso de Tafero kaj via propra 
utilo — sciigi al ni kiel eble plej baldaŭ (al
menaŭ per poŝtkarto) viajn familian kaj an
taŭan nomon, detalan adreson, karakteron dç 
via agado, kie vi servas ktp. — Presigo de ĉi 
tiuj informoj estos senpaga.

Bonvolu adresi jene: “Esperanta Interna
cia Komerca Informilo”.

Jf. Wittenberg, Berlin W. 62, Kleiststr. 
31. Germanujo.
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Ni ricevis kaj tre dankas:

Kvin Vivokantetoj (Menciitaj dum la 
XIIa Esperantistaj Floraj Ludoj en Colonia 
de Farnés).

Tekstoj originale verkitaj de Catharina 
J. Roskes-Dirksen. Muziko de H. Windisch- 
Sartowsky. N. Io. Se la homo... N. 2 La flir- 
temulo. N. 3 Knabino. N. 4. La Surprizo. 
N. 5 Majstro. Havebla ĉe S-ino C. J. Roskes- 
Dirksen. Anemoonstrato 96 Hago (Nederlan
do) kaj ĉe S-ro H. Wind/iscli-Sartowsky, Lin- 
denstr., 35 b. Berlino. Niederseli o uhaus en. 
Germanujo. Prezo: M. 1.50.

La Laborĉarto. Publikigita de la Itala 
Registaro. (El la Oficiala Gaz&to de 30 de 
Aprilo 1927). Tradukita de S-ro A. L. Reni, 
el Verona via G. Mameli, 2. Prezo: Unu itala 
liro. ....

Tra Aŭstrio. — Varbfolio eldonita de 
Ministerio por Komerco kaj Trafiko laŭ ins
tigo de ĉefinspektoro H. Steiner (20.000 ekz.) 
Ĉiu povas postuli alsendon senkoste. Adreso: 
Oesterreichisches Verkehrsbnrcan, Wien I., 
Friedrichstrasse 1.

Foiro de Paris. Universala kaj Interna
cia. 12—28 Majo 1928. Ilustrita propagandilo. 
En 1927 dudek unu nacioj partoprenis la Foi
ron, kiun vizitis du milionoj da personoj.

Raportaro de klingvaj institucioj. XIX 
Universala Kongreso de Esperanto, Danzig 
1927. Ĝi konsistas el la Raporto de la Prezidan
to de la Akademio kaj la Raportoj de la Dire
ktoroj de la diversaj Sekcioj.

Fabiola. Rakonto pri la katakomboj. De 
Kardinalo Wiseman. El da angla lingvo tra
dukis E. Ramo. Dua eldono. Revizita de Em. 
Robert. — 1928. Eldonita de “Espero Kato
lika ’, 55. Rue de Vaugirard, Paris VI. Ĝi 
enhavas 436 paĝojn kun multaj ilustraĵoj. 
Prezo: 6 Rmk. . .

Aldono al' Tarifo kaj IJbro-Katalogo de 
Heroldo de Esperanta. Numero 4. Okt. 1927.

Fideleco. 4-paĝa flugfolio, eldonita de 
S-ro Montagu C. Butler, Anglaĵo, pri la arti
kolo de D-ro Privat en “Esperanto”.

Solidareco. 4-paĝa flugfolio, eldonita 
de . S-ro Uleorges Delanoue, ĉefdelegito de U. 
E. A. en Paris, pri U. E. A. kaj la landnoma 
sufikso.

Pri Landnomoj. La sistemo de D-ro Za
menhof Sekvata de Rimarkoj pri la Propraj

Nomoj r:.nto kaj ilia transskribo. Th.
Cart. K de la Akademio. Eldonejo
“Esp n Voĉo”. Ja slo, Polujo.

-f' Ja Foiro. Invito al la Frank
furta mpa Foiro 1920 (22—25—Aprilo)
kaj o Frankfurta Printempa Semajno 
kaŭze de ia grandaj Foiro-Ekspozicioj de 15— 
25 Aprilo. Ilustrita prospekto.

El Spertoj pri Interna Funkciado de la 
Floraj Ludoj. — Verkita de Delfi Dalman. 
Eldonita de la Dalmau Liceo. Strato Valen
cia, 245. Barcelona. Hispanujo. . Prezo: 0,50 
sv. franko. »

For la Neŭtralismon! Verkita de E. 
Lanti. (3.a eldono). El la kolekto de SAT 
verkoj. Sennacieca Asocio Tutmonda. Ad- 
ministrejo: Colmstr. 1. Leipzig—0-27. Ger
manujo. Prezo: 0.30 Mk.g.

Deknaŭa Universatar Kongreso de. Espe 
ranto. Danzig, 28 Julio — 4 Aŭgusto 1927. 
Eĵ’ rantista Dokumentaro pri la oficialaj, 
histeriaj, bibliografiaj kaĵ statistikaj aferoj. 
Intarnacia Centra Komitato de la Esperanto- 
Movado. 12 B onle vard du Theatre. "Genève 
(Svislando). . .

La alta idealo—parolado de la Majstro 
Petro Dânov, kun Lia portreto kaj antaŭpa
roloj de Mara Belcêva kaj de D-ro K. N. Pas- 
kalev. Ĝi estas la unua numero de la Biblio 
teko “Nova Kulturo”. Jarabono (10 nume
roj) : 3 sv. fr. Aparta numero: 0.40 sv. fr. El
donejo: Atano s Nikolov, str. “Ĉar Iv. Sis
man^, 19. Burgus —- Bulgarujo.

Algo sobre el Esperanto (Idioma Inter
nacional) Propaganda folio de Argentina Es
perantista Asocio”, Carlos Pellegrini 238. 
Buenos Aires. Rep. Argentina.

Aprenda el Esperanto en su casa! Pro
paganda eldono de “Argentina Esperantisto”.

Raporto de la Aei'ologia Observatorio 
de Tateno. N-ro 2. Eldono en Esperanto de 
la Aerologia Observatorio de Tateno apud Tu
tura (Ibaraki-ken), Japanujo. Enhavas sur 
174 grandformataj paĝoj la rezultatojn de la 
meteorologiaj observadoj apudteraeraj, faritaj 
de la Observatorio dum 1921—1925. La kom
prenon faciligas kelkaj laŭfotaj ilustraĵoj kaj 
multaj diagramoj. La raporton faris la dire
ktoro W. Oishi.

Leipziga Foiro. Presita ilustrita varbilo 
en Esperanta konsistanta el invito al la Aŭ
tuna Foiro, komenciĝonta la 26—8—28.
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Ren lettem-se encommendas pelo correio (10% 
.. . para o porte e registro)
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Informoj pri hoteloj, vagonaroj, ŝipoj, ktp.

Adreso — RUA 13 DE MAIO 64

Telegrafa adreso — SAVIVAS, Rio de Janeiro

O pagamento deve ser feito adeantadamente ,em 
vale postal ou carta registrada com valor decla
rado, dirigida ao presidente do Club — Dr. Carlos 

Domingues.

Telefonoj — Central 1381 kaj Central 1382

Rio de Janeiro — Brazilo
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. — Internacia Pedagogia Revuo — 
raportas 'pri ĉefkunvenoj 1927 de 17 instruistaj 
'asocioj en 13 diversaj landoj.
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Havebla por 2 respondkuponoj ĉe 
M. Goldberg. Leipzig S 3, Frohburgerstr. 68.
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centra orgàno de fakinformoj. -Teknika — Korpo- 
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aperas seninterrompe depost 7 jaroj. Petu tuj sen

pagan specimenon.
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Adreso: PETRO FILLIATRA, 54 rue Gustino, 
Paris 18e ,

. Jarabono — minimume 3 orfrankoj
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Dados colligidos pelo Engenheiro Luiz Porto Car
reiro Neto, secretario gerai da B. L. E. e vice-pre- 
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Folheto de propaganda editado pela “Brazila Ligo 
Esperantista”

Encontram-se livros em e sobre o Esperanto na
Papelaria Confiança; á Rua dos Andradas, 68 , DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
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